
 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser 

 12. april Høring om datalagring 

 

Internasjonal rapportering  

 17. mars Muntlig innlegg i forbindelse med Menneskerettighetsrådets behandling av 

Norges UPR gjennomgang under 13. sesjon 17.-19. mars. 

 21. april Møte i UD om Norges statsrapport til ØSK 

 28. april Innspill til statsrapport på Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av 

nasjonale minoriteter. Innspill til statsrapporten.  

 

Utadrettet virksomhet / Deltakelse i nettverk 
 23.-25. mars Deltakelse på det årlige møtet i det internasjonale NI-nettverket Genève 

(ICC 23) 

 

Kurs / Seminarer 

 8. april Menneskerettighetskurs for lærere i videregående skole på Arkivet i 

Kristiansand. Samarbeid med FN-sambandet Sør og stiftelsen Arkivet 

 12. april Bør vi ha en MR-katalog i Grunnloven?  

 13. april Innføring i menneskerettigheter for ansatte i UNE 

 Mars-april Brosjyre med oversikt over 11 ulike etterutdanningskurs SMR kan tilby 

trykket opp i 2000 eks. Brosjyrene sendes ut til potensielle målgrupper. 

 Mars-mai Arbeid med kartlegging av menneskerettighetsundervisning i høyere 

utdanning (oppdrag for Kunnskapsdepartementet) 

 April-mai Gjennomføre e-læringskurset Human Rights and Human Rights Defenders 

for ansatte i utenrikstjenesten i samarbeid med Utenrikstjenestens kompetansesenter 

 

  

Utredningsprosjekter, publikasjoner 

 Språk og minoriteter. Oppdragsprosjekt fra Arbeidsdepartementet (oppfølging Nils 

Butenschøn, forsker Maria Lundberg) 

 

Årbok om menneskerettigheter  

 Løpende innhenting og bearbeiding av materiale til Årbok om menneskerettigheter i 

Norge 2009. Lanseringsseminar august/september.  

 

Domsreferatprosjektet – statusoversikt  

 Løpende levering iht. avtale med Lovdata 

 Finansiering sikret for 2010: 60 % rådgiver, 20 % vit. ass. Midler tilsvarende 80% 

rådgiver avsatt til formålet (20% ned fra fjoråret). 

 Arbeidsfordeling p.t. fordelt på to rådgivere. 40/40. 

 Mars Stud.jur. Marie-Astrid Matlary er ansatt som ny vit.ass. Stud.jur. Ida Thorsrud og 

stud.jur Camilla Martin er hentet inn for å bidra med referatskriving i en prøvefase. 
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 14. april Møte med Rådgivende utvalg. Tema: Mandat for ekstern gjennomgang av NI. 

 NI gjennomgang.Kommentarer på mandat for ekstern gjennomgang av NI er nå mottatt 

fra Rådgivende utvalg, OHCHR, UD, og noen enkeltpersoner. Mandatet blir revidert og 

sluttført i løpet av kort tid. Kandidater for gjennomføring av gjennomgangen er 

identifisert og vil bli/har blitt kontaktet om mulighet for å påta seg oppgaven. UD 

forbereder praktisk gjennomføring. 

 April Rekruttering av to rådgivere til NI. Stillingene ble lyst ut mars/april, i første 

omgang internt og via nettverk. Intervjuer uke 16 og 17. 

 Arbeidsavtaler med forskere med NI-plikt er ikke inngått for 2010. 

 

 

 


